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Resum del projecte 
 
La finalitat d’aquest projecte és realitzar el desenvolupament d’una aplicació fent 
servir la tecnologia .NET, que és una tecnologia actualment en gran expansió, 
amb la voluntat d’explorar les seves possibilitats. En concret, hem fet servir 
ASP.NET, C# i la seva connectivitat amb SQL-Server mitjançant  ADO.NET. 
 
Al llarg d’aquesta memòria apareixeran detallades les fases d’anàlisi de 
requeriments, disseny i implementació d’aquesta aplicació. 
 
L’aplicació que he escollit per realitzar permetrà la gestió d’un hospital per part 
dels seus empleats. En el marc d’aquest projecte ens hem centrat en la gestió 
dels diferents usuaris i perfils, dels pacients i del seu seguiment. En línies 
posteriors de treball es podrien abordar altres aspectes de la gestió d’un hospital 
com podrien ser la facturació o la gestió de magatzems. 
 
S’ha intentat que l’aplicació disposés d’una interfície molt senzilla, per a poder 
permetre no només ser utilitzada des d’ordinadors sinó des d’altres dispositius 
com podrien ser mòbils o PDA’s. 
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1 - Introducció 
 
 
1.1 – Justificació del TFC 
 
El tema d’aquest treball s’ha escollit pel meu interès en conèixer la tecnologia 
.NET, degut a que es tracta d’una tecnologia en una fase de gran expansió.   
 
Per assolir aquest objectiu he escollit una aplicació senzilla que realitzi una 
simple gestió d’altes i baixes de pacients i usuaris d’un hospital, però que alhora 
em permetés treballar amb ASP.NET, i la connectivitat amb la base de dades en 
SQL-Server fent servir ADO.NET. 
 
 
1.2 – Objectius del TFC 
 
L’objectiu primordial de la realització d’aquest projecte és l’aprenentatge de la 
tecnologia .NET, desenvolupant una aplicació que satisfés els següents objectius: 
 

 Permetés gestionar les altes i baixes dels usuaris que podien accedir al 
sistema. 

 
 Permetés gestionar les altes i baixes dels pacients, a més de fer el seu 

seguiment. 
 

 Disposés d’una interfície senzilla per a poder fer servir l’aplicació des de 
dispositius  mòbils. 

 
 
1.3 – Enfocament i mètode seguit 
 
Per desenvolupar aquesta aplicació l’hem dividit en els següents subsistemes que 
es poden considerar molt independents: 
 

 Subsistema de connexió: fa la gestió de l’accés a l’aplicació. 
 

 Subsistema d’administració: fa la gestió dels usuaris 
 

 Subsistema de pacients:  fa la gestió dels pacients.  
 

 Subsistema de constants pacients: fa la gestió de les constants vitals 
dels pacients. 

 
Igualment, també es podria fer la subdivisió de la nostre aplicació segons els 
diferents perfils dels usuaris que poden accedir a l’aplicació: 
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 Administrador: és l’encarregat de fer la gestió dels usuaris, les plantes i 
les habitacions que conformen el nostre sistema. 

 
 Metge: és l’encarregat de fer les modificacions sobre els pacients, 

consultar les seves constants vitals, i també qui s’encarrega de sol·licitar 
l’alta d’un pacient (que després confirmarà el recepcionista), però només 
dels que té assignats. 

 
 Infermer:  fa la gestió de les constants vitals dels pacients, i també pot 

consultar-los, però únicament dels que té assignats a la seva planta. 
 

 Recepcionista: es qui fa els ingressos i consultes sobre els pacients, i 
també qui confirma l’alta demanada pel metge, amb l’esborrat conseqüent 
del pacient de la base de dades. 

 
Per a fer el disseny, anàlisi i implementació, hem aplicat la divisió en 
subsistemes, fent l’anàlisi i disseny de cadascun per separat, ja que cada hi ha 
una major independència entre subsistemes que si féssim servir la distribució en 
perfils, tot i que a l’hora de mostrar la interfície, hem fet servir la divisió en 
perfils, que serà la imatge que rebrà l’usuari de l’aplicació. 

 
1.4 – Planificació del projecte 
 
En la planificació del projecte s’han tingut en compte les següents fites marcades 
pel model d’avaluació continuada de la UOC: 
 
 

26/09/2005  PAC 1   PAC (Lliurament)   
02/11/2005  PAC 2  PAC (Lliurament)   
12/12/2005  PAC3    PAC (Lliurament)   

09/01/2006  Memòria + Presentació  
 PAC (Lliurament) 
 
   

 
La primera entrega consta del lliurement del Pla de treball on s’especifica la 
descripció del projecte, els objectius, els requisits i la planificació. 
 
La segona entrega constarà dels següents entregables: 
 

 Anàlisi, disseny i implementació del subsistema de connexió 
 Anàlisi i disseny del subsistema d’administració d’usuaris. 

 
La tercera entrega constarà dels següents entregables: 
 

 Implementació del subsistema d’administració d’usuaris. 
 Anàlisi, disseny i implementació del subsistema de manteniment de pacients. 
 Anàlisi, disseny i implementació del subsistema d’evolució de les constants 

vitals d’un pacient. 
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La quarta entrega i definitiva és la memòria del Treball Final de Carrera i un 
fitxer powerpoint amb la presentació del mateix. Aquí també s’entregarà la 
implementació definitiva de l’aplicació. 
 
La planificació detallada del projecte la podem veure a la fig. 1 
 
 
 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Confecció pla de treball 11 días lun 12/09/05 lun 26/09/05
2 Subsistema connexió (anàlis i) 4 días mar 27/09/05 vie 30/09/05
3 Subsistema connexió (disseny) 3 días lun 03/10/05 mié 05/10/05
4 Subsistema connexió (implementació) 9 días jue 06/10/05 mar 18/10/05
5 Subsistema administració (anàlisi) 4 días mié 19/10/05 lun 24/10/05
6 Subsistema administració (disseny) 4 días mar 25/10/05 vie 28/10/05
7 Confecció PAC2 3 días lun 31/10/05 mié 02/11/05
8 Subsistema administració (implementació) 8 días lun 31/10/05 mié 09/11/05
9 Subsistema pacients (anàlis i) 2 días jue 10/11/05 vie 11/11/05

10 Subsistema pacients (disseny) 2 días lun 14/11/05 mar 15/11/05
11 Subsistema pacients (implementació) 6 días mié 16/11/05 mié 23/11/05
12 Subsistema evolució (anàlisi) 2 días jue 24/11/05 vie 25/11/05
13 Subsistema evolució (disseny) 2 días lun 28/11/05 mar 29/11/05
14 Subsistema evolució (implementació) 9 días mié 30/11/05 lun 12/12/05
15 Confecció PAC3 2 días vie 09/12/05 lun 12/12/05
16 Confecció presentació i memòria 20 días mar 13/12/05 lun 09/01/06

11 septiembre21 septiembre01 octubre 11 octubre 21 octubre 01 noviembre11 noviembre 21 noviembre01 diciembre 11 diciembre 21 diciembre 01 enero

 
Fig 1: Planificació del projecte 

 

 
1.5 – Productes obtinguts 
 
Al llarg del desenvolupament del projecte s’han anat generant diversos 
documents, que són els que detallo a continuació en ordre cronològic: 
 

 Document de pla de treball  
 Document d’anàlisi de l’aplicació. 
 Document de disseny de l’aplicació 
 Manual d’instal·lació de l’aplicació 
 El projecte realitzant amb .NET. 
 Manual de l’aplicació. 
 Document de memòria. 
 Presentació en powerpoint 

 

 
1.6 – Descripció dels altres capítols 
 
En els capítols següents es fa el resum del cicle de vida d’un projecte. 
 
En el capítol segon es fa l’anàlisi dels requeriments de l’aplicació mitjançant 
l’estudi dels seus casos d’ús. 
 



Luis Fernando González Polo 
Memoria  

8

En el capítol tercer es fa el disseny de la interfície de l’aplicació a partir de la 
implementació dels seus casos d’us. En aquest capítol no apareixen totes les 
pantalles, que es poden veure en el document annex de manual de l’aplicació. 
 
En el capítol quart es fa una breu explicació de l’arquitectura MVC (Model – Vista 
– Controlador) que es la que hem fet servir per desenvolupar la nostra aplicació. 
 
En el capítol cinquè es fa el disseny de la persistència de l’aplicació a partir del 
disseny de la base de dades. 
 
En el capítol sisè es fa el disseny de les classes que conformen la nostra 
aplicació, amb les seves corresponents fitxers CRC. 
 
En el capítol setè hi ha les conclusions del projecte, i en el vuitè la bibliografia 
que hem fet servir. 
 
 

2 – Anàlisi de requeriments 
 

2.1 – Composició del programari 
 
A efectes de l’anàlisi, l’aplicació s’ha distribuït en diferents subsistemes: 
 

 Subsistema d’administració:  serà l’encarregat de fer tota la gestió 
d’usuaris (altes, baixes, i canvis de contrasenya), plantes (altes, baixes, 
modificacions i consultes) i habitacions (altes, baixes, modificacions i 
consultes). 

 
 Subsistema de connexió: serà l’encarregat de fer l’autentificació dels 

usuaris, i decidir segons el perfil quines opcions tindrà accés l’usuari. 
 

 Subsistema de manteniment de pacients:  serà l’encarregat de fer les 
opcions d’ingressos, altes, i modificacions de pacients, de cerques 
d’habitacions lliures, i de cerca de pacients.  

 
 Subsistema de seguiment de l’evolució de les constants vitals: 

donarem d’alta i modificarem les constants vitals d’un pacient i podrem fer 
gràfics d’evolucions temporals. 

 

 
2.2  - Casos d’ús 
 
2.2.1 Subsistema de connexió 
 
Serà el subsistema que ens permetrà accedir a l’aplicació, i segons el perfil de 
l’usuari connectarà a l’aplicació que escaigui.  
 
També ens permetrà canviar la contrasenya. 
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Usuari

Accés a l'aplicació

Administrador

«hereda»

Infermer

«hereda»

Recepcionista

«hereda»

Metge

«hereda»

Canvi de
contrasenya

 
Fig 2: Casos d´ús subsistema de connexió 

 

Accés a l’aplicació 
 

Cas d’ús: Accés a l’aplicació 
Propòsit Permet l’accés al sistema mitjançant un nom d’usuari i una 

contrasenya que s’han facilitat anteriorment. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de qualsevol usuari 

Actors Tots els usuaris: Administrador, Recepcionista, Metge, 
Infermer 

Casos d’ús 
relacionats  

Canvi de contrasenya 

Precondició L’usuari coneix a priori el seu nom d’usuari i contrasenya per a 
poder accedir a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari ha entrat a l’aplicació i se li presenta una pantalla amb 
totes les seves funcionalitats corresponents 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Arrancar l’aplicació. Es mostra una pantalla on s’hi ha 

d’introduir el nom d’usuari i contrasenya 
2 S’introdueixen les dades.   
3 Es validen amb el botó “Acceptar” i es mostra la pantalla 

principal del perfil corresponent. 

Descripció 

4 Hi ha la opció de canviar la contrasenya 
Variacions 1.a – L’aplicació no funciona i no es mostra la pantalla per 

accedir a l’aplicació. 
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1.a.1 – No s’obté cap resposta, l’usuari ho ha de tornar a 
intentar 
 
3.a - Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o bé 
incoherències en les dades 
3.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
3.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 
 
 

 

Canvi Contrasenya 
 

Cas d’ús:  Canvi contrasenya 
Propòsit Enregistrar al sistema les noves dades de la contrasenya d’un 

usuari 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de qualsevol usuari 

Actors Tots els usuaris: Administrador, Recepcionista, Metge, 
Infermer 

Casos d’ús 
relacionats  

Connexió a l’aplicació 

Precondició L’usuari ha entrat a l’aplicació i, per tant, coneix la seva actual 
contrasenya. 

Postcondició S’ha dut a terme un canvi de contrasenya al sistema 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Seleccionar l’opció “Canvi de contrasenya” del menú 

principal. Es mostra la pantalla per a dur-ho a terme. 
2 Introduir les dades de la nova contrasenya. 

Descripció 

3 Validar les dades amb el botó “Acceptar” i es mostrarà 
una pantalla de confirmació i si s’accepta, es mostrarà la 
pantalla principal del perfil indicat. 

Variacions 3.a - Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o bé 
incoherències en les dades  
3.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
3.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 
 
 
2.2.2 Subsistema d’administració 
 
La funcionalitat d’aquest subsistema és la gestió d’usuaris, la gestió d’habitacions 
i de plantes. Serà l’encarregat de donar d’alta i modificar usuaris assignant-li el 
perfil que li correspongui entre els següents: 
 

• Infermer  
• Metge 
• Recepcionista 
• Administrador 

 
i de fer altes, modificacions, i baixes sobre les plantes i les habitacions. 
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La base de dades, en el moment en que es creï, només tindrà un usuari, 
l’administrador. 
 
La gestió d’usuaris, es farà des de l’aplicació, i l’únic usuari que podrà efectuar 
aquesta gestió serà l’administrador. 
 
També podrem fer el canvi de contrasenya d’altres usuaris, per aquells que 
s’hagin oblidat la contrasenya. 
 
 
 

 
Fig 3: Casos d’ús subsistema d’administració 

 
 

Alta Usuari 
 

Cas d’ús:  Alta Usuari 
Propòsit Enregistrar al sistema de l’aplicació la informació d’un nou 

usuari 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  
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Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició Si l’administrador ha validat l’alta, doncs s’enregistraran les 

noves característiques d’aquest nou usuari. D’altra manera, no 
s’haurà fet res. La contrasenya que tindrà per defecte l’usuari 
serà el mateix nom d’usuari. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Omplir les dades del nou usuari.  

Descripció 

2 Prémer el botó “Acceptar” per a validar les dades. Es 
retorna al menú principal 

Variacions 2.a – Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o 
bé incoherències en les dades, o l’usuari ja existeix  
2.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
2.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 

Consultar Usuari 
 

Cas d’ús: Consultar Usuari 
Propòsit Consultar la informació d’un usuari podent establir criteris de 

cerca, per a aquells usuaris que s’hagin oblidat del seu 
identificador. 

Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició No hi ha hagut canvis ja que només és una acció per a 

consultar dades 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir l’identificador, el nom o cognoms de l’usuari 

que volem consultar  
2 Es mostra una llista amb els usuaris que acompleixen els 

filtres especificats. 
3 Seleccionem l’usuari del qual volem consultar el detall, 

marcant la fila corresponent i prement el boto Detall. 
4 Apareix una pantalla amb les dades completes de 

l’usuari. 

Descripció 

5 Revisem les dades i premem el botó Acceptar per tornar 
al menú principal 

Variacions 2.a – No existeix l’usuari 
2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 

 

Modificar Usuari 
 

Cas d’ús: Modificar Usuari 
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Propòsit Enregistrar al sistema de l’aplicació la modificació de les dades 
d’un usuari 

Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Modificar Usuari” del 
menú principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat la modificació, s’enregistraran les 
noves dades d’aquest usuari al sistema. D’altra manera, no 
s’haurà fet res. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir el identificador de l’usuari que es vol modificar. 
2 Es mostra una pantalla amb totes les seves dades. 
3 Modificar les dades d’aquest usuari 

Descripció 

4 Prémer el botó “Acceptar” de manera que es tornarà al 
menú principal. 

Variacions 2.a – No existeix l’usuari 
2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
 
3.a – Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o 
bé incoherències en les dades 
3.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
3.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 

Baixa Usuari 
 

Cas d’ús: Baixa d’usuari 
Propòsit Donar de baixa del sistema de l’aplicació un usuari 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Baixa Usuari” del menú 
principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat la baixa, es donarà de baixa 
l’usuari del sistema. D’altra manera, no s’haurà fet res. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir el identificador de l’usuari que es vol consultar. 
2 Es mostra una pantalla amb totes les seves dades. 

Descripció 

3 Prémer el botó confirmar per donar de baixa l’usuari. 
Variacions 2.a – No existeix l’usuari 

2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
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Restaurar Contrasenya 
 

Cas d’ús: Restaurar contrasenya 
Propòsit Restaurar la contrasenya d’un usuari que se li hagi oblidat. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Restaurar Contrasenya” 
del menú principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat la restauració, l’usuari passa a 
tenir com a contrasenya el nom d’usuari. D’altra manera, no 
s’haurà fet res. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir el identificador de l’usuari que es vol consultar. 
2 Confirmar que es vol restaurar la contrasenya. 

Descripció 

3 Prémer el botó “Acceptar” de manera que es tornarà al 
menú principal. 

Variacions 2.a – No existeix l’usuari 
2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 

 
 

Alta Planta 
 

Cas d’ús: Alta planta 
Propòsit Donar d’alta una nova planta 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Alta Planta del menú 
principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat l’alta, a la base de dades hi haurà 
una nova planta. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Omplir les dades de la nova planta 

Descripció 

2 Prémer el botó “Acceptar” per a validar les dades. Es 
retorna al menú principal 

Variacions 2.a – Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o 
bé incoherències en les dades, o la planta ja existeix.  
2.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
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2.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 
 

Consultar Planta 
 

Cas d’ús: Consultar Planta 
Propòsit Consultar la informació d’una planta 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició No hi ha hagut canvis ja que només és una acció per a 

consultar dades 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir l’identificador de la planta a consultar.  
2 Apareix una pantalla amb les dades completes de la 

planta. 

Descripció 

3 Revisem les dades i premem el botó Acceptar per tornar 
al menú principal 

Variacions 2.a – No existeix la planta. 
2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 

 

Modificar Planta 
 

Cas d’ús: Modificar Planta 
Propòsit Enregistrar al sistema de l’aplicació la modificació de les dades 

d’una planta 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Modificar Planta” del 
menú principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat la modificació, s’enregistraran les 
noves dades d’aquesta planta al sistema. D’altra manera, no 
s’haurà fet res. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir el identificador de la planta que es vol 

modificar. 
2 Es mostra una pantalla amb totes les seves dades. 
3 Modificar les dades d’aquesta planta 

Descripció 

4 Prémer el botó “Acceptar” de manera que es tornarà al 
menú principal. 

Variacions 2.a – No existeix la planta 
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2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
 
3.a – Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o 
bé incoherències en les dades 
3.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
3.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 
 

Baixa Planta 
 

Cas d’ús: Baixa Planta 
Propòsit Donar de baixa del sistema de l’aplicació una planta 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Baixa Planta” del menú 
principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat la baixa, es donarà de baixa la 
planta del sistema. D’altra manera, no s’haurà fet res. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir el identificador de la planta que es vol donar de 

baixa. 
2 Es mostra una pantalla amb totes les seves dades. 

Descripció 

3 Prémer el botó confirmar per donar de baixa la planta. 
Variacions 2.a – No existeix la planta 

2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 

 
 

Alta Habitació 
 

Cas d’ús: Alta Habitació 
Propòsit Donar d’alta una nova habitació. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Alta Habitació” del 
menú principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat l’alta, a la base de dades hi haurà 
una nova habitació. 

Descripció Pas Acció de l’actor i resultats 
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1 Omplir les dades de la nova habitació.  
2 Prémer el botó “Acceptar” per a validar les dades. Es 

retorna al menú principal 
Variacions 2.a – Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o 

bé incoherències en les dades, o la planta ja existeix.  
2.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
2.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 

Consultar Habitació 
 

Cas d’ús: Consultar Habitació 
Propòsit Consultar la informació d’una habitació. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició No hi ha hagut canvis ja que només és una acció per a 

consultar dades 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir l’identificador de l’habitació a consultar.  
2 Apareix una pantalla amb les dades completes de 

l’habitació 

Descripció 

3 Revisem les dades i premem el botó Acceptar per tornar 
al menú principal 

Variacions 2.a – No existeix l’habitació. 
2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 

 

Modificar Habitació 
 

Cas d’ús: Modificar Habitació 
Propòsit Enregistrar al sistema de l’aplicació la modificació de les dades 

d’una habitació 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Modificar Habitació” del 
menú principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat la modificació, s’enregistraran les 
noves dades d’aquesta habitació al sistema. D’altra manera, no 
s’haurà fet res. 

Descripció Pas Acció de l’actor i resultats 
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1 Introduir el identificador de l’habitació que es vol 
modificar. 

2 Es mostra una pantalla amb totes les seves dades. 
3 Modificar les dades d’aquesta habitació. 

 

4 Prémer el botó “Acceptar” de manera que es tornarà al 
menú principal. 

Variacions 2.a – No existeix l’habitació 
2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
 
3.a – Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o 
bé incoherències en les dades 
3.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
3.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 
 

Baixa Habitació 
 

Cas d’ús: Baixa Habitació 
Propòsit Donar de baixa del sistema de l’aplicació una habitació. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’administrador 

Actors Administrador 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’administrador s’ha validat correctament al sistema i té el 
perfil que li permet seleccionar el botó “Baixa Habitació” del 
menú principal. 

Postcondició Si l’administrador ha validat la baixa, es donarà de baixa la 
planta del sistema. D’altra manera, no s’haurà fet res. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir el identificador de l’habitació que es vol donar 

de baixa. 
2 Es mostra una pantalla amb totes les seves dades. 

Descripció 

3 Prémer el botó confirmar per donar de baixa l’habitació 
Variacions 2.a – No existeix la planta 

2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 

 
 
 
 
2.2.3 Subsistema de manteniment de pacients 
 
 
Aquest subsistema és l’encarregat de fer el manteniment dels pacients. Les 
accions que es poden fer sobre els pacients són les següents: 
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• Ingrés pacient: el recepcionista és l’encarregat de fer els ingressos dels 
pacients. L’hi assigna la planta i el metge. 

• Cerca pacients: el recepcionista fa la cerca de pacients per nom i cognoms 
per les visites que tinguin. 

• Modificació pacient: el metge és l’encarregat de fer les modificacions sobre 
els pacients, i fer els comentaris pertinents. 

• Alta pacient: es fa en dues fases. Primer el metge assigna la data d’alta al 
pacient, i llavors és el recepcionista que esborra definitivament el pacient 
de la base de dades. 

• Consulta Pacient: l’ infermer i el metge poden fer consultes sobre els 
pacients. 

 

Recepcionista

Ingres Pacient

Confirmar Alta
Pacient

Cercar Pacient

Metge

Alta Pacient

*

*

Modificar Pacient

Consultar Pacient

Infermer
 

Fig. 4: Casos d’ús subsistema de manteniment de pacients 

 
 

Ingrés Pacient 
 

Cas d’ús:  Ingrés Pacient 
Propòsit Enregistrar al sistema de l’aplicació la informació d’un nou 

pacient. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper del recepcionista. 

Actors Recepcionista 
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Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició El recepcionista s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició Si el recepcionista ha validat l’alta, doncs s’enregistraran les 

noves característiques d’aquest nou pacient. D’altra manera, 
no s’haurà fet res. El pacient tindrà una habitació assignada, i 
un metge de la mateixa planta de l’habitació. A l’habitació, 
s’enregistrarà que està ocupada. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Omplir les dades del nou pacient.  

Descripció 

2 Prémer el botó “Acceptar” per a validar les dades. Es 
retorna al menú principal 

Variacions 2.a – Si hi ha alguna dada necessària que no s’ha introduït o 
bé incoherències en les dades, o el pacient ja existeix  
2.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
2.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 

Cerca Pacient 
 

Cas d’ús:  Cerca Pacient 
Propòsit Realitzar cerques de pacients a les bases de dades per una 

sèrie de filtres (DNI, nom, cognoms) 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper del recepcionista. 

Actors Recepcionista 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició El recepcionista s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició No hi ha modificació sobre la base de dades al ser una acció de 

només consulta. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduir el nom, dni i/o cognoms del pacient que volem 

consultar, i premem el botó acceptar. 
2 Apareix un llistat amb els pacients que acompleixen la 

condició de cerca  
3 Seleccionem la fila que volem consultar i premem el botó 

Detall 

Descripció 

4 Apareixen les dades completes del pacient que estem 
consultant. Premem Acceptar i tornem al menú principal. 

Variacions 2.a – No existeix cap pacient que acompleixi les condicions de 
cerca 
2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
 
3.a -  Si es prem “Acceptar” es torna al menú principal 

 

Consulta Pacient 
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Cas d’ús:  Consulta Pacient 
Propòsit Realitzar consultes sobre pacients de la planta a la qual estan 

assignats. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper del metge i l’ infermer. 

Actors Metge, Infermer 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició El metge o infermer s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició No hi ha modificació sobre la base de dades al ser una acció de 

només consulta. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Al prémer el botó de Gestió Pacients apareix un llistat 

amb tots els pacients que tenim assignats. 
2 Seleccionem la fila que volem consultar i premem el botó 

Consulta Detall 

Descripció 

3 Apareixen les dades completes del pacient que estem 
consultant. Premem Acceptar i tornem al menú principal. 

Variacions 1.a – No existeix cap pacient que acompleixi les condicions de 
cerca 
1.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
1.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
 
2.a -  Si es prem “Acceptar” es torna al menú principal 

 

Modificació Pacient 
 

Cas d’ús:  Modificació Pacient 
Propòsit Realitzar modificacions sobre pacients que tenim assignats. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper del metge. 

Actors Metge 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició El metge s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició Si el metge confirma la modificació, es guarden les noves 

dades a la base de dades. A més, s’actualitza la data de 
modificació amb la del dia de procés. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Al prémer el botó de Gestió Pacients apareix un llistat 

amb tots els pacients que tenim assignats. 
2 Seleccionem la fila que volem consultar i premem el botó 

Modificarl 

Descripció 

3 Apareixen les dades completes del pacient que estem 
consultant. Les modifiquem i premem Acceptar i tornem 
al menú principal. 

Variacions 1.a – No existeix cap pacient que acompleixi les condicions de 
cerca 
1.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
1.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
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2.a -  Si es prem “Acceptar” es torna al menú principal 
 
3.a. – Hi ha alguna dada errònia 
3.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
3.a.b – Tornem a la mateixa pantalla 

 

Alta Pacient 
 

Cas d’ús:  Alta Pacient 
Propòsit Realitzar l’alta d’un pacient que tenim assignat. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper del metge. 

Actors Metge 
Casos d’ús 
relacionats  

Confirmació Alta Pacient 

Precondició El metge s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició Si el metge confirma l’alta, es guarda a la base de dades la 

data d’alta del pacient, i s’actualitza la data de modificació amb 
la del dia de procés. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Al prémer el botó de Gestió Pacients apareix un llistat 

amb tots els pacients que tenim assignats. 
2 Seleccionem la fila que volem consultar i premem el botó 

Alta 

Descripció 

3 Apareixen les dades completes del pacient que estem 
consultant. Modifiquem la data d’alta i premem 
Confirmar i tornem al menú principal. 

Variacions 1.a – No existeix cap pacient que acompleixi les condicions de 
cerca 
1.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
1.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
 
2.a -  Si es prem “Acceptar” es torna al menú principal 
 
3.a. – La data d’alta no és correcta. 
3.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
3.a.b – Tornem a la mateixa pantalla 

 

Confirmació alta Pacient 
 

Cas d’ús:  Confirmació Alta Pacient 
Propòsit Confirmar l’alta d’un pacient. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper del recepcionista. 

Actors Recepcionista. 
Casos d’ús 
relacionats  

Alta Pacient 
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Precondició El recepcionista s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició Si el recepcionista confirma l’alta, s’esborren les dades del 

pacient de la base de dades, i s’actualitza l’habitació com que 
queda una plaça lliure més. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Introduïm el dni del pacient al qual volem confirmar 

l’alta. 

Descripció 

2 Apareixen les dades completes del pacient que volem 
donar l’alta. Premem el botó confirmar per validar l’alta i 
tornar al menú principal 

Variacions 2.a – No existeix cap pacient que acompleixi les condicions de 
cerca 
2.a.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.a.2 – Es torna a la mateixa pantalla 
 
2.b -  L’alta del pacient no ha estat validada pel metge 
2.b.1 – Es mostra un missatge d’error 
2.b.2 – Es torna a la mateixa pantalla 

 
2.2.4 Subsistema de manteniment de constants vitals 
 
Aquest subsistema és l’encarregat de fer les altes, baixes i consultes sobre les 
constants vitals d’un pacient. Les constants vitals que controlarem seran: 
 

• Temperatura 
• Tensió màxima 
• Tensió mínima 
• Nivell de sucre 

 

 
Fig 5: Casos d’ús subsistema de manteniment de constants vitals 

Introduir Constants 
 

Cas d’ús:  Introduir Constants 
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Propòsit Enregistrar al sistema de l’aplicació les constants vitals d’un 
pacient en una data i hora determinada. 

Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’ infermer 

Actors Infermer 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’ infermer s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició Si l’ infermer ha validat l’alta s’emmagatzemaran a la base de 

dades les noves constants del pacient. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Quan premem l’enllaç de gestió de pacients, apareixerà 

un llistat amb tots els pacients que té assignat l’ 
infermer (de la mateixa planta)  

2 Seleccionem el pacient del qual volem fer la modificació, 
i premem el botó “Gestió constants” 

3 Apareixerà un llistat amb tots els constants vitals del 
pacient.  

4 Premem el botó “Introduir “ i apareix una pantalla per 
introduir les dades. 

Descripció 

5 Introduïm les dades i premem el botó “Confirmar” per 
validar l’alta de les dades i tornar al menú principal 

Variacions 2.a – Si l’ infermer no té pacients a la planta  
2.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
2.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 
 
5.a – Si hi ha alguna dada errònia o incoherent. 
5.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
5.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 
 

 

Baixa Constants 
 

Cas d’ús:  Baixa Constants 
Propòsit Esborrar les constants d’un pacient en una data i hora 

determinada. 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper de l’ infermer 

Actors Infermer 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició L’ infermer s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició Si l’ infermer ha validat l’alta s’esborraran de la base de dades 

les noves constants del pacient. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Quan premem l’enllaç de gestió de pacients, apareixerà 

un llistat amb tots els pacients que té assignat l’ 
infermer (de la mateixa planta)  

Descripció 

2 Seleccionem el pacient del qual volem fer la modificació, 
i premem el botó “Gestió constants” 
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3 Apareixerà un llistat amb tots els constants vitals del 
pacient.  

 

4 Premem el botó “Esborrar “ després d’haver seleccionat 
la fila que volem esborrar. 

Variacions 2.a – Si l’ infermer no té pacients a la planta  
2.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
2.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 

Consulta Constants 
 

Cas d’ús:  Baixa Constants 
Propòsit Consultar les constants vitals d’un pacient 
Paper dins del 
treball de l’usuari 

És un cas d’ús principal en el paper del metge 

Actors Metge 
Casos d’ús 
relacionats  

 

Precondició El metge s’ha validat correctament al sistema. 
Postcondició No hi haurà modificació sobre la base de dades al ser una acció 

només de consulta. 
Pas Acció de l’actor i resultats 
1 Quan premem l’enllaç de gestió de pacients, apareixerà 

un llistat amb tots els pacients que té assignat el metge.  
2 Seleccionem el pacient del qual volem fer la consulta i 

premem el botó “Consulta Constants” 
3 Apareixerà un llistat amb tots els constants vitals del 

pacient.  

Descripció 

4 Premem el botó “Acceptar” per tornar al menú principal. 
Variacions 2.a – Si el metge no té pacients  

2.a.1 - Es presentarà un missatge d’error 
2.a.2 – El continuarà mostrant la mateixa pantalla. 

 
 
 

3 – Disseny de la interfície d’usuari 
 
 

3.1 – Flux entre finestres 
 
 
3.1.1 Subsistema de connexió 

Accés a l’aplicació 
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Fig 6: Diagrama d’accés a l’aplicació 

 
 
Quan un usuari vol entrar a l’aplicació, se li mostrarà la pantalla del login on 
haurà d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya. Si es crea algun error perquè 
no ha introduït bé les dades o en manca alguna, es mostrarà un missatge 
d’error. Si tot funciona correctament, es mostrarà la pantalla principal, amb el 
menú pel perfil introduït, i un literal donant la benvinguda a l’usuari. Aquesta 
mateixa pantalla, es la que farem servir quan haguem finalitzat les accions, per 
mostrar el missatge de que tot ha anat correctament. 

Canvi de contrasenya 
 

Usuari

MenuAdministrador

CanviConAdmin

MenuAdministrador

Accedeix

Omplir dades

Acceptar

crea

canvi contrasenya

 
Fig 7: Diagrama de canvi de contrasenya 
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Qualsevol usuari pot canviar la seva contrasenya. És una opció que es troba al 
menú principal. Apareixerà una pantalla amb el canvi de contrasenya i, una 
vegada s’hagin introduït les dades, doncs es presentarà una pantalla de 
confirmació. El diagrama representa el cas del perfil administrador. Per la resta 
de perfils seria igual. 
 
 
 
3.1.2 Subsistema d’administració  
 
En aquest subsistema es gestionen els usuaris. Les funcionalitats són alta, 
modificació, consulta, baixa, i restauració de contrasenya.  
 
Comentar que l’usuari administrador no es podrà donar de baixa si només hi ha 
un. 
 

Alta usuari 
 

 
Fig 8: Diagrama d’alta d’usuari 

. 
L’administrador accedeix al menú principal. Allà selecciona l’opció d’ Alta usuari,. 
Se li mostrarà la pantalla AltaUsuariDades on haurà d’omplir totes les dades 
corresponents, entre les quals, quin tipus d’usuari és: Infermer, Metge, 
Administrador o Recepcionista. 
 
Una vegada introduïdes les dades, acceptarà i si hi ha algun problema amb 
alguna d’elles o bé hi ha algun camp obligatori buit, es mostrarà un missatge 
d’error. Si no és així, sortirà una pantalla de confirmació per a mostrar a l’usuari 
que tot està correcte. 
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Consulta usuari 

 
Fig 9: Diagrama de consulta d’usuari 

 
L’administrador accedeix al menú principal. Allà selecciona l’opció consultar 
usuari. Se li mostrarà la pantalla ConsUsuariSel on pot establir el dni, nom o 
cognoms de l’usuari que vol cercar. Al polsar acceptar, apareix un llistat amb els 
usuaris que acompleixen els criteris de cerca. Seleccionant un i polsant Detall, 
veiem el detall d’aquest usuari. Finalment, polsant acceptar torna al menú d’inici. 
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Modificació usuari   

 
Fig 10: Diagrama de modificació d’usuari 

 
L’administrador accedeix al menú principal. Allà selecciona l’opció modificar 
usuari. Se li mostrarà la pantalla ModiUsuariSel on podrà introduir el nom 
d’usuari que vol modificar. Llavors se li mostrarà la pantalla ModiUsuariDades on 
podrà modificar les dades que cregui convenients. A partir d’aquí és el mateix 
que donar d’alta: si es produeix un error, es mostra per pantalla i sinó es mostra 
la pantalla confirmant que la modificació ha anat correctament. 
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Baixa usuari 

 
Fig 11: Diagrama de baixa d’usuari 

 
 
L’administrador accedeix al menú principal. Allà selecciona l’opció Baixa Usuari. 
Se li mostrarà la pantalla BaixaUsuariSel on podrà introduir el nom d’usuari que 
vol donar de baixa. Llavors, apareixerà la pantalla BaixaUsuariDades¸amb totes 
les dades de l’usuari que es vol donar de baixa, per confirmar-la. Si es confirma, 
es mostra la pantalla confirmant que la baixa ha anat correctament. 
 
 

Restaurar contrasenya 
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Fig 12: Diagrama de restauració de contrasenya 

 
 
 
L’administrador accedeix al menú principal. Allà selecciona l’opció Restauracio 
Contrasenya. Se li mostrarà la pantalla RestUsuariSel on podrà introduir el nom 
d’usuari que vol donar de baixa. Llavors, apareixerà la pantalla RestUsuariPerm 
amb totes les dades de l’usuari que es vol restaurar. Si es confirma, es mostra la 
pantalla confirmant que la baixa ha anat correctament. La contrasenya passa a 
ser el mateix nom d’usuari 
 

Alta planta 
 

 
Fig 13: Diagrama d’alta de planta 
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L’administrador accedeix al menú principal. Allà selecciona l’opció Alta Planta. Se 
li mostrarà la pantalla AltaPlantaDades on omplirà les dades de la planta. Al 
polsar Acceptar, es validaran les dades, i si són correctes es donarà d’alta la 
planta i es tornarà al menú principal. 
 
 

Modificació planta 
 

 
Fig 14: Diagrama de modificació de planta 

 
L’administrador accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Modificació 
Planta. Li apareix una pantalla on li demana el numero de la planta a modificar. 
Al polsar acceptar, li apareix una pantalla amb les dades de la planta, i li permet 
modificar-les. Al polsar el botó de Confirmar, es validen les dades i si són 
correctes es graven les modificacions i tornem al menú principal. 
 

Consulta planta 
 



Luis Fernando González Polo 
Memoria  

33

Administrador

MenuAdministrador

ConsPlantaSel

Accedeix

Omplir dades

crea

consulta planta

MenuAdministrador

ConsPlantaDades

Confirmar

Acceptar
crea

 
Fig 15: Diagrama de consulta de planta 

 
L’administrador accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Consulta 
Planta. Li apareix una pantalla on li demana el numero de la planta a consultar. 
Al polsar acceptar, li apareix una pantalla amb les dades de la planta. Al polsar el 
botó de Acceptar  tornem al menú principal. 
 

Baixa planta 
 

 
Fig 16: Diagrama de baixa de planta 
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L’administrador accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Baixa Planta. Li 
apareix una pantalla on li demana el numero de la planta a donar de baixa. Al 
polsar acceptar, li apareix una pantalla amb les dades de la planta. Al polsar el 
botó de Confirmar, esborra la planta i tornem al menú principal. 
 

Alta habitació 
 

 
Fig 17: Diagrama d’alta d’habitació 

 
 
 
L’administrador accedeix al menú principal. Allà selecciona l’opció Alta Habitacio. 
Se li mostrarà la pantalla AltaHabitacioDades on omplirà les dades de l’habitació. 
Al polsar Acceptar, es validaran les dades, i si són correctes es donarà d’alta 
l’habitació i es tornarà al menú principal. 
 
 

Modificació habitació 
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Fig 18: Diagrama de modificació d’habitació 

 
L’administrador accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Modificació 
Habitació. Li apareix una pantalla on li demana el numero de l’habitació a 
modificar. Al polsar acceptar, li apareix una pantalla amb les dades de l’habitació, 
i li permet modificar-les. Al polsar el botó de Confirmar, es validen les dades i si 
són correctes es graven les modificacions i tornem al menú principal. 
 

Consulta habitació 
 

 
Fig 19: Diagrama de consulta d’habitació 
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L’administrador accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Consulta 
Habitació. Li apareix una pantalla on li demana el numero de l’habitació a 
consultar. Al polsar acceptar, li apareix una pantalla amb les dades de l’habitació. 
Al polsar el botó de Acceptar  tornem al menú principal. 
 

Baixa habitació 
 

Administrador

MenuAdministrador

BaixaHabitSel

Accedeix

Omplir dades

crea

consulta habitacio

MenuAdministrador

BaixaHabitDades

Confirmar

Acceptar
esborra

 
Fig 20: Diagrama de baixa d’habitació 

 
 
 
L’administrador accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Baixa Habitació. 
Li apareix una pantalla on li demana el numero de la planta a donar de baixa. Al 
polsar acceptar, li apareix una pantalla amb les dades de la planta. Al polsar el 
botó de Confirmar, esborra la planta i tornem al menú principal. 
 
3.1.3 Subsistema de manteniment de pacients  
 

Ingrés pacient 
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Fig 21: Diagrama d’ingrés de pacient 

 
 
El recepcionista accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Ingrés pacient i 
li apareix una pantalla per omplir les dades del pacient. Al polsar Acceptar, es 
validen les dades i si són correctes es dona d’alta a la taula de pacients. 
 

Cerca pacient 
 

 
Fig 22: Diagrama de cerca de pacient 
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El recepcionista accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Cerca pacient i 
li apareix una pantalla per omplir el dni, nom i cognoms del pacient que volem 
consultar. Al polsar Acceptar  apareix una llista amb els pacients que 
acompleixen els criteris anteriors. Si seleccionem un i polsem Detall podem veure 
totes les dades del pacient.  
 

Consulta pacient 
 

Metge

MenuMetge

GestPacMetge

ConsDetMetge

Accedeix

Selecciona

Detall

crea

cerca

MenuMetge

Acceptar

selecciona

 
Fig 23: Diagrama de consulta de pacient 

 
El metge accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Gestió Pacients i li 
apareix una pantalla amb tots els pacients que té assignat. Marcant el que vol 
consultar i polsant Consultar Detall pot veure les dades del pacient. Al tornar a 
polsar acceptar, torna al menú principal. 
 

Modificació pacient 
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Fig 24: Diagrama de modificació de pacient 

 
El metge accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Gestió Pacients i li 
apareix una pantalla amb tots els pacients que té assignat. Marcant el que vol 
modificar i polsant Modificar li apareix una pantalla amb les dades del pacient, 
que pot modificar. Polsant confirmar, es validen els camps i si són correctes es fa 
la modificació.. 
 

Alta pacient 
 

 
Fig 25: Diagrama d’alta de pacient 
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El metge accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Gestió Pacients i li 
apareix una pantalla amb tots els pacients que té assignat. Marcant el que vol 
modificar i polsant Alta Pacient li apareix una pantalla amb les dades del pacient, 
en la qual pot modificar la data d’alta del pacient. Polsant confirmar, es validen 
els camps i si són correctes es fa la modificació de la data d’alta del pacient. 
 

Confirmar Alta pacient 
 

Recepcionista

MenuRecep

AltaPacientSel

Accedeix

Omplir dades

crea

Consulta

MenuRecep

AltaPacientDades

Confirmar

Acceptar
esborra

 
Fig 26: Diagrama de confirmació d’alta de pacient 

 
 
El recepcionista accedeix al menú principal, i polsa l’opció Alta Pacient. Llavors li 
apareix una pantalla per informar el dni del pacient a donar d’alta. L’introduïm i 
polsem Acceptar, i ens apareix una pantalla amb totes les dades. Si polsem 
confirmar, s’esborren totes les dades d’aquell pacient a les bases de dades. 
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3.1.4 Subsistema de manteniment de constants  
 

Introduir Constants 
 

Infermer

MenuInfer

GestPacInfer

ConstInfer

Accedeix

Selecciona

Selecciona

consulta

cerca

IntroConst

Omplir dades

crea

ConstInfer

modifica

Acceptar

 
Fig 27: Diagrama d’introducció de constants 

 
 
L’ infermer accedeix al menú principal i polsa l’opció Gestió Pacients. Llavors li 
apareix una pantalla amb tots els pacients de la planta a la qual pertany l’ 
infermer. Seleccionant el que volem, i polsant l’opció Gestió Constants, li apareix 
una pantalla amb totes les constants introduïdes per aquest pacient. Polsant 
l’opció Introduir li apareix una pantalla en la qual pot introduir les constants pel 
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pacient per una data i hora determinada. Finalment, polsant el botó Confirmar, 
es validen les dades i si són correctes es donen d’alta a les taules. 
 

Esborrar Constants 
 

 
Fig 28: Diagrama d’esborrat de constants 

 
L’ infermer accedeix al menú principal i polsa l’opció Gestió Pacients. Llavors li 
apareix una pantalla amb tots els pacients de la planta a la qual pertany l’ 
infermer. Seleccionant el que volem, i polsant l’opció Gestió Constants, li apareix 
una pantalla amb totes les constants introduïdes per aquest pacient. Si 
seleccionem la fila a esborrar i polsem el botó Eliminar s’esborra la línia 
seleccionada i es recarrega la llista. 
 
 

Consultar Constants 
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Metge

MenuMetge

GestPacMetge

ConstMetge

Accedeix

Selecciona

Alta

crea

cerca

MenuMetge

Acceptar

consulta

 
Fig 29: Diagrama de consulta de constants 

 
 
El metge accedeix al menú principal. Enllà polsa l’opció de Gestió Pacients i li 
apareix una pantalla amb tots els pacients que té assignat. Marcant el que vol 
modificar i polsant Constants  li apareix una pantalla amb les constants del 
pacient que estem consultant. Polsant Acceptar tornem al menú principal. 
 
 
3.2 Interfície gràfica 
 
En aquest apartat passem a detallar les pantalles amb les opcions que disposarà 
cada perfil. No detallarem totes les pantalles, per a no fer aquesta memòria 
massa extensa, tot i que es poden consultar en el manual d’aplicació annex. 
 
Connexió a l’aplicació 
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Fig 30: Accés a l’aplicació 

 
Menú administrador 
 

 
Fig 31: Menú administrador 
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Menú infermer 
 

 
Fig 32: Menú infermer 

 
Menú recepcionista 
 

 
Fig 33: Menú recepcionista 
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Menú metge 
 

 
Fig 34: Menú metge 

 
Gestió de pacients d’un metge 
 

 
Fig 35: Gestió de pacients d’un metge 
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Gestió de pacients d’un infermer 
 

 
Fig 36: Gestió de pacients d’un infermer 

 
 
 
Gestió de constants  
 

 
Fig 37: Gestió de constants 
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4 – Arquitectura de l’aplicació 
 
4.1 Arquitectura MVC 
 
Per dissenyar l’arquitectura de la nostra aplicació farem servir el model MVC 
(Model – Vista – Controlador). Aquest model està format pels següents tres 
components: 
 

• Model: el model conté les dades que conformen el domini de l’aplicació. 
Són un conjunt de classes que farem servir per emmagatzemar les dades, 
i que seran independents de la representació que es faci a l’usuari. En la 
nostra aplicació, seran classes implementades en C#, i que faran accessos 
a l’SQL Server (que serà on s’emmagatzemaran les dades persistents) 
mitjançant ADO.NET. 

• Vista: les vistes són les que representen el model a l’usuari. En el cas de 
la nostra aplicació seran les pàgines en ASP.NET. 

• Controlador: els controladors són les classes que efectuen el control de 
les vistes. Són les que permeten que les vistes puguin interaccionar amb 
els usuaris, permetent-li realitzar les accions que necessiti. En la nostra 
aplicació seran classes implementades en C#. 

 
Concretament, per la nostra aplicació farem servir una pàgina en ASP.NET per 
cada opció, i un controlador per cada vista. El motiu és donar de més simplicitat 
al codi, i fer-lo més fàcil d’estendre. A més, l’entorn Visual Studio .Net permet 
desenvolupar això d’una manera molt fàcil, ja que a l’hora de crear la pàgina en 
ASP.NET, ell mateix et crea la classe en C# que farà de controladora d’aquesta 
pàgina. 
 
 

5  -  Disseny de la base de dades 
 
5.1 – Diagrama E-R 
 
El diagrama entitat – relació corresponent a la nostra aplicació és el de la fig 38 
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Usuari

Planta
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HabitacióCONTE

Pacient
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Constants TE

ASSIGNAT

 
Fig 38: Diagrama Entitat – Relació de la BD 

 
 
5.2 – Descripció de les taules 
 
5.2.1 Taula Usuari 
 
Aquesta taula contindrà la informació dels usuaris que poden accedir a l’aplicació, 
amb el seu perfil, contrasenya, i algunes dades personals que ens serveixin per 
fer més amigable l’aplicació. També contindrà el camp Perfil, que tindrà un dels 
següents valors: 

• 1: Administrador 
• 2: Metge 
• 3: Infermer 
• 4: Recepcionista 

 
 
Camp Tipus Clau Descripció Nulls 
IdUsuari varchar(8) Primària Identificador de l’usuari NO 
Nom varchar(50)  Nom de l’usuari NO 
Cognom1 varchar(50)  Primer cognom NO 
Cognom2 varchar(50)  Segon cognom NO 
Perfil Int  Perfil de l’usuari NO 
Planta Int  Planta a la qual està SI 
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assignat 
Contrasenya Varchar(8)  Contrasenya de l’usuari NO 
 
5.2.2 Taula Planta 
 
Aquesta taula contindrà la informació de les plantes que conté l’hospital. 
 
 
Camp Tipus Clau Descripció Nulls 
idplanta Int Primària Identificador de la  planta NO 
oberta char(1)  Marca de si la planta està 

oberta o no. 
NO 

especialitat varchar(20)  Especialitat de la planta NO 
 
5.2.3 Taula Habitació 
 
Aquesta taula contindrà la informació de les habitacions de les quals disposa 
l’habitació. Suposarem que l’ identificador d’habitació és únic. L’ identificador de 
planta es clau forana de la taula Planta. 
 
 
Camp Tipus Clau Descripció Nulls 
idhabit Int Primària Identificador de 

l’habitació 
NO 

idplanta Int  Identificador de la planta 
on està l’habitació 

NO 

pltotal Int  Places totals NO 
pllliures int  Places lliures NO 
 
5.2.4 Taula Pacient 
 
Aquesta taula contindrà la informació dels pacients que conté l’hospital. El camb 
Habit és clau forana de la taula Habitació, i el camp metge es clau forana de la 
taula Usuari. 
 
 
Camp Tipus Clau Descripció Nulls 
nif Char(9) Primària NIF del pacient NO 
Cognom1 varchar(50)  Primer cognom NO 
Cognom2 varchar(50)  Segon cognom NO 
Nom varchar(50)  Nom NO 
DatNaix Char(10)    
Habit Int  Habitació del pacient NO 
Subhabit Char(2)  Subidentificador dins la 

mateixa habitació 
NO 

Coment Varchar(200)  Comentaris del metge NO 
UltModif Char(10)  Data darrera modificacio NO 
DatIngres Char(10)  Data ingrés NO 
DatAlta Char(10)  Data d’alta del pacient NO 
Metge Varchar(8)  Metge assignat al pacient NO 
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5.2.5 Taula Constants 
 
Aquesta taula contindrà la informació de les constants vitals d’un pacient  
 
 
Camp Tipus Clau Descripció Nulls 
nif Char(9) Primària NIF del pacient NO 
Data Char(10) Primària Primer cognom NO 
Hora Char(5) Primària Segon cognom NO 
Temper Float  Temperatura NO 
Tensmax Float  Tensió màxima NO 
Tensmin Float  Tensió mínima NO 
Nivsucre Float  Nivell sucre NO 
Coment Varchar(100)  Comentaris de l’infermer NO 
 
 
5.3 – Diagrama lògic de la base de dades 
 
El diagrama lògic de la BD, amb tots els camps que conformen les taules, les 
claus primàries i les claus foranies (en  negreta) és el de la fig. 39. 
 

 
Fig 39: Diagrama lògic de  la bd 
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6 – Disseny de classes 
 
6.1 Classes del model 
 
Corresponen a les classes que implementen l’accés a la base de dades. 
Corresponen, per tant, a les entitats amb les que treballem. 
 
6.1.1 Diagrama estàtic de classes 
 
El diagrama estàtic de classes de model corresponent als subsistemes de 
connexió i administració és el de la fig. 40 (no hem posat els mètodes de 
cada classe per afavorir la lectura). 
 

UsuariBd

Usuari
IdUsuari: String
Nom: String
Cognom1: String
Cognom2: String
Perfil: Int
Planta: Int
Contrsenya: String

Conectivitat

PlantaBd PacientBd HabitacioBd

ConstantsBd

Planta
idplanta: int
oberta: string
especilaitat: string

Pacient
nif: s tring
cognom1: string
cognom2: string
nom: string
datnait: s tring
habit: int
subhabit: s tring
coment: string
ultmodif: string
datingres: string
datalta: s tring
metge: string

Habitacio
idhabit: int
idplanta: int
pltotal: int
pllliures: int

Constants
nif: s tring
data: string
hora: string
temper: float
tensmax: float
tensmin: float
nivsucre: float
coment: string

 
Fig 40: Diagrama estàtic de classes del model 
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6.1.2 Fitxes CRC 
 
Classe Usuari 
Descripció Classe per representar els usuaris que poden 

accedir a la BD 
Tipus Propietat: principal 
Característiques Concreta, composta, persistent 
Responsabilitats Col·laboracions 
Representa els usuaris que 
poden accedir a l’aplicació 

 

 
Usuari 
-IdUsuari: string 
-Nom: string 
-Cognom1: string 
-Cognom2: string 
-Perfil: string 
-Contrasenya: string 
//Creem un usuari nou 
+Usuari (String id, String Nom, String cog1, String cog2, String perfil, String 
contrasenya) 
 
//Creem un usuari buit 
+Usuari () 
 
//Mètode que torna la contrasenya 
+getContrasenya(): string 
 
//Mètode que torna el Id 
+getIdUsuari(): string 
 
//Mètode que torna el primer cognom 
+getCognom1(): string 
 
//Mètode que torna el segon cognom 
+getCognom2(): string 
 
//Mètode que torna el nom 
+getNom(): string 
 
//Mètode que torna la planta assignada 
+getPlanta(): int 
 
//Mètode que torna el perfil de l’usuari 
+getPerfil(): int 
 
//Tornem el nom compactat d’un usuari 
+NOmCompactat (): string 
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//Actualitzem la contrasenya 
+setContrasenya(String contr) 
 
 
Classe UsuariBd 
Descripció Classe per encapsular els accessos a la BD que 

es facin sobre la classe Usuari. 
Tipus Propietat: auxiliar 
Característiques Concreta, composta 
Responsabilitats Col·laboracions 
Fa les altes, baixes, 
modificacions i consultes 
sobre els usuaris 

Usuari. Conectivitat 

 
UsuariBd 
//Creem la classe 
+UsuariBd() 
 
//Donem d’alta un usuari 
+InsertUsuari (Usuari usuari) 
 
//Donem de baixa un usuari 
+DeleteUsuari (string idUsuari) 
 
//Modifiquem un usuari 
+UpdateUsuari (Usuari usuari) 
 
//Modifiquem la contrasenya d’un usuari 
+UpdateContrasenya(string idUsuari, string contrasenya) 
 
//Consulta d’un usuari. La variable retorn torna 0 si no el troba, i 1 si si el troba. 
Es passa el paràmetre per referència. 
+SelectUsuari (string idUsuari, ref int retorn): Usuari 
 
//Consulta dels usuaris que acompleixen uns determinats filtres (nom, cognoms, 
dni) 
+SelectUsuaris (string FiltreDni, string FiltreNom, string FiltreCognom1, string 
FiltreCognom2): Dataset 
 
//Consulta dels metges assignats a una planta. Torna una llista amb tots els 
usuaris de tipus metge associats a la planta del paràmetre 
+selectmetges (int idplanta): ArrayList  
 
 
 
 
 
Classe Conectivitat 
Descripció Classe que encapsularà la cadena de connexió a 

la bd. L’objectiu és encapsular en un únic lloc la 
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cadena de connexió a la BD, per a que sigui 
més fàcil d’exportar l’aplicació 

Tipus Propietat: auxiliar 
Característiques Concreta, composta 
Responsabilitats Col·laboracions 
Crea la connexió a la BD UsuariBd. Conectivitat 
 
Conectivitat 
 
//Constructor de la classe 
+Conectivitat: (Usuari usuari) 
 
//Creem la connexió 
+CreaConnexio (): SQLConnection 
 
 
Classe Planta 
Descripció Classe per representar les plantes 
Tipus Propietat: principal 
Característiques Concreta, composta, persistent 
Responsabilitats Col·laboracions 
Representa les plantes de 
l’hospital 

 

 
Planta 
-idplanta: int 
-oberta: string 
-especialitat: string 
//Constructor per defecte 
+Planta(): Planta 
 
//Constructor inicialitzant les dades 
+Planta(int id, string ob, string espec): Planta 
 
//Torna l’ identificador de la planta 
+getid(): int 
 
//Torna si la planta està oberta o no. 
+getoberta(): string 
 
//Torna l’especialitat de la planta 
+getespec(): string 
   
 
Classe PlantaBd 
Descripció Classe per encapsular els accessos a la BD que 

es facin sobre la classe Plantai. 
Tipus Propietat: auxiliar 
Característiques Concreta, composta 
Responsabilitats Col·laboracions 
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Fa les altes, baixes, 
modificacions i consultes 
sobre les plantes 

Planta. Conectivitat 

 
PlantaBd 
//Constructor de la classe 
+PlantaBd(): PlantaBd 
 
//Selecciona una planta per clau. La variable res torna 0 si no el troba i 1 si si el 
troba 
+SelectPlanta(int id, ref int res): Planta 
 
//Actualitza tot el registre de la taula planta a partir de l’entrada 
+updatePlanta(Planta pl) 
 
//Esborra el registre per clau 
+deletePlanta(int id) 
 
//Inserta el registre de l’entrada 
+insertPlanta(Planta pl) 
 
//Torna un vector amb totes les plantes 
+selectPlantes(): ArrayList 
  
 
Classe Habitacio 
Descripció Classe per representar les habitacions 
Tipus Propietat: principal 
Característiques Concreta, composta, persistent 
Responsabilitats Col·laboracions 
Representa les habitacions de 
l’hospital 

 

 
Habitacio 
-idhabit: int 
-idplanta: int 
-pltotal: int 
-plliures: int 
//Constructor per defecte 
+Habitacio(): Habitacio 
 
//Constructor inicialitzant els camps  
+Habitacio (int idh, int idp, int plt, int pll): Habitacio 
 
//Retorna l’identificador d’habitació 
+getidhabit(): int 
 
//Retorna la planta associada 
+getidplanta(): int 
 
//Retorna el nombre total de places 
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+getpltotal(): int 
 
//Retorna el nombre de places lliures 
+getplliures(): int 
//Actualitza el nombre de places lliures 
+setplliures(int pl)   
 
Classe HabitacioBd 
Descripció Classe per encapsular els accessos a la BD que 

es facin sobre la classe Habitacio. 
Tipus Propietat: auxiliar 
Característiques Concreta, composta 
Responsabilitats Col·laboracions 

Fa les altes, baixes, 
modificacions i consultes 
sobre les habitacions 

Habitacio. Conectivitat 

 
HabitacioBd 
//Constructor per defecte 
+HabitacioBd(): HabitacioBd 
 
//Consulta una habitació per clau. La variable res val 1 si el troba, i 0 si no el 
troba 
+SelectHabitacio(int id, ref int res): Habitacio 
 
//Insertem l’habitació del paràmetre 
+insertHabitacio(Habitacio hb) 
 
//Esborrem l’habitació de clau la del paràmetre 
+deleteHabitacio(int id) 
 
//Actualitzem l’habitació del paràmetre 
+updateHabitacio(Habitacio hb) 
 
//Retornem un vector amb totes les habitacions d’una planta. 
+selectHabitacions(int idplanta): ArrayList 
 
Classe Pacient 
Descripció Classe per representar els pacients 
Tipus Propietat: principal 
Característiques Concreta, composta, persistent 
Responsabilitats Col·laboracions 
Representa els pacients de 
l’hospital 

 

 
Pacient 
-nif: string 
-cognom1: string 
-cognom2: string 
-nom: string 
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-datnaix: string 
-habit: int 
-subhabit: string 
-coment: string 
-ultmodif: string 
-datingres: string 
-datalta: string 
-metge: string 
//Constructor per defecte 
+Pacient(): Pacient 
 
//Constructor inicialitzant els camps 
+Pacient (string ni, string cog1, string cog2, string no, string dtn, int hb, string 
shb, string com, string ulmod, string dating, string datalt, string mg): Pacient 
 
//Retorna el nif 
+getnif(): string 
 
//Retorna el primer cognom 
+getcognom1(): string 
 
//Retorna el segon cognom 
+getcognom2(): string 
 
//Retorna el nom 
+getnom(): string 
 
//Retorna la data de naixement 
+getdatnaix(): string 
 
//Retorna l’habitació 
+gethabit(): int 
 
//Retorna el codi de subhabitació 
+getsubhb(): string 
 
//Retorna els comentaris 
+getcoment(): string 
 
//Retorna la data de darrera modificaci 
+getultmodif(): string´ 
 
//Retorna la data d’ingrés. 
+getdatingr(): string 
 
//Retorna la data d’alta 
+getdatalta(): string 
 
//Retorna el metge assignat 
+getmetge(): string 
 
//Actualitza la data d’alta 
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+setdatalta(string data) 
 
//Actualitza la data de darrera modificació 
+setultmodif(string data) 
Classe PacientBd 
Descripció Classe per encapsular els accessos a la BD que 

es facin sobre la classe Pacient. 
Tipus Propietat: auxiliar 
Característiques Concreta, composta 
Responsabilitats Col·laboracions 

Fa les altes, baixes, 
modificacions i consultes 
sobre els pacients 

Pacient. Conectivitat, PlantaBd, Planta 

 
PacientBd 
//Constructor per defecte 
+PacientBd(): PacientBd 
 
//Consulta un pacient per clau. La variable res torna 1 si troba el pacient i 0 si 
no el troba 
+Pacient SelectPacient(string dni, ref int res): Pacient 
 
//Inserta el pacient que li passa per paràmetre 
+insertPacient(Pacient pa) 
 
//Esborra el pacient de clau el paràmetre 
+deletePacient(string dni) 
 
//Torna un cursor amb els pacients que acompleixen els filters per nom, 
cognoms, planta I metge. En el cas que estiguin activates els dos últims, a més 
està ordenat per codi d’habitació 
+selectPacients(string filtreId, string filtreNom, string filtreCognom1, string 
filtreCognom2, int filtreplanta, string filtremetge): DataSet 
 
//Actualitza el pacient que li passa per paràmetre 
+updatePacient(Pacient pac) 
 
Classe Constants 
Descripció Classe per representar les constants d’un 

pacient 
Tipus Propietat: principal 
Característiques Concreta, composta, persistent 
Responsabilitats Col·laboracions 
Representa les constants d’un 
pacient 

 

 
Constants 
-nif: string 
-data: string 
-hora: string 
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-temper: float 
-tensmax: float 
-tensmin: float 
-nivsucre: float 
-coment: string 
//Constructor per defecte 
+Constants(): Constants 
 
//Constructor inicialitzant els camps 
+Constants(string ni, string da, string ho, float tp, float tmax, float tmin, float 
suc, string com): Constants 
 
//Retorna el nif 
+getnif(): string 
 
//Retorna la data de les constants 
+getdata(): string 
 
//Retorna l’hora de les constants 
+gethora(): string 
 
//Retorna la temperatura 
+gettemper(): float 
 
//Retorna la tensió màxima 
+gettensmax(): float 
 
//Retorna la tension mínima 
+gettensmin(): float 
 
//Retorna el nivell de sucre 
+getnivsucre(): float 
 
//Retorna els comentaris 
+getcoment(): string 
 
Classe ConstantsBd 
Descripció Classe per encapsular els accessos a la BD que 

es facin sobre la classe Constants 
Tipus Propietat: auxiliar 
Característiques Concreta, composta 
Responsabilitats Col·laboracions 

Fa les altes, baixes, 
modificacions i consultes 
sobre les constants 

Constants. Conectivitat 

 
ConstantsBd 
//Constructor per defecte 
+ConstantsBd(): ConstantsBd 
 
//Inserim les constants que li passem per paràmetre 
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+insertConstants(Constants con) 
 
//Esborrem les constants que ens passen per parameter. Si no informen la data 
o l’hora, esborrem totes les constants associades a un pacient. 
+deleteConstants(string dni, string data, string hora) 
 
//Retornem un cursor amb totes les constants associades a un pacient. 
+selectConstants(string dni): DataSet 
 
 
 
6.2 Classes del controlador 
 
 
6.2.1 Diagrama estàtic de classes 
 
En aquesta aplicació hi haurà un controlador per cada vista diferent que tindrem. 
Per tant, el diagrama estàtic de classes ens servirà també per representar les 
diferents pàgines ASP.NET de que constarà l’aplicació. 
 
Totes les classes controladores hereten de la classe System.Web.UI.Page i 
tindran el següent mètode comú: 
 

• private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
 
Les funcions d’aquest mètode seran les següents: 
 

• Fer la càrrega dels desplegables anant a cercar a les bases de dades 
vinculades si fos necessari. 

• Validar que l’accés a la pàgina s’hagi fet des del menú principal. Per poder 
assegurar-ho, fem servir l’objecte Session, en el qual emmagatzemem les 
següents dades: 

o Identificador de l’usuari 
o Contrasenya: de cara a estalviar accessos a la BD. 
o Text a mostrar en les pantalles principals de cada perfil (al principi 

el nom, més endavant missatges de com han acabat les accions). 
Si a l’hora d’intentar recuperar aquestes dades, ens torna una excepció, 
llavors enviem directament a l’usuari al menú principal. 
 

El diagrama estàtic de classes l’he dividit en dos, a efectes d’una lectura més 
fàcil, i són els de les fig. 41 i 42. 
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Inici

System.Web.UI.Page MenuAdminis trador CanviConAdmin

AltaUsuariDades BaixaUsuariSel ModiUsuariSe l ConsUsuariSel Re stUsuariSe l

BaixaUsuariDades ModiUsuariDades ConsUsuariLlista RestUsuariDades

ConsUsuariDetall

AltaPlantaDad
es

ConsPlantaSe l

ConsPlantaDad
es

M odiPlantaSel

M odiPlantaDa
des

BaixaPlantaSe l ModiHabitSe l ConsHabitSel

AltaHabitDade
sl

BaixaHabitSe l

BaixaPlantaDa
des ModiHabitDad

e s
ConsHabitDad

es
BaixaHabitDad

es

 
Fig 41: Diagrama estàtic de classes dels controladors (I) 
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System.We b.UI.Page MenuMetge

CanviConMetgeGestPacMetge

ConsDetMetge AltaMetge ConstMetge

MenuInfer
CanviConInfer

GestPacInfer

IntroConst
ConsDetInfer ConstInfer

MenuRecepCanviConRecep

IngresPacient

AltaPacientSe l

AltaPacientDades

ConsPacientSe l

ConsPacie ntLlis ta

ConsPacientDetall

 
Fig 42:: Diagrama estàtic de classes dels controladors (II) 

 

 
Per claredat en el disseny, no hem introduït les relacions que tenen totes les 
classes amb les classe MenuAdministrador , MenuRecep, MenuInfer i MenuMetge 
que son les que farem servir per donar missatges de finalització a l’usuari, ni 
amb la classe System.Web.UI.Page. 
 
6.3 Vistes 
 
Les vistes seran les pàgines ASP.NET. Totes les classes de l’aplicació (llevat de la 
pantalla de Connexió), tindran com a estructura una taula, que contindrà en la 
primera fila una capçalera comú, en la que inclourem la classe “cabecera.inc”, i 
una segona fila que estarà dividida en dos: 
 

• La part de l’esquerra, contindrà el menú d’opcions, i variarà segons el 
perfil de l’usuari amb que estiguem treballant.  Per cada perfil, doncs, 
definirem una pàgina html amb les opcions. Seran les següents: 

 “MenuAdmin.inc” 
 “MenuMetge.inc” 
 “MenuInfer.inc” 
 “MenuRecep.inc” 

• La part de la dreta serà la que variarà segons l’opció desitjada, i contindrà 
els components que seran propis de la opció amb la qual estem treballant. 

 



Luis Fernando González Polo 
Memoria  

64

Per fer aquestes inclusions en les pàgines farem servir la clàusula <!include 
“pagina”> per incloure la part comú.  Per exemple, fem servir la sentència <!--
#include virtual “cabecera.inc”--!> per incloure la capçalera comú a totes les 
vistes. 
 
En la fig. 43 podem veure les diferents parts que conformen cada pàgina 
 

 
Fig 43: Exemple de vista de l’aplicació 
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7 – Conclusions 
 
Personalment he assolit el meu primer objectiu en la realització d’aquest 
projecte, que era l’aprenentatge de la tecnologia .NET. He vist que dóna eines 
molt potents per a la implementació d’aplicacions, facilitant la connexió amb 
bases de dades. 
 
Amb respecte a l’aplicació que he desenvolupat, acompleix els objectius marcats 
de permetre la gestió de pacients i usuaris, amb una interfície molt fàcil de fer 
servir.  A més, aquesta aplicació seria fàcilment ampliable per a tractar altres 
aspectes de la gestió d’un hospital com podrien ser la facturació o la gestió de 
magatzems. 
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